
72 Reuniäo do Conselho Gestor do undo Municipal de Defesa dos Direitos do 
Consumidor-FMDDC 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, na sede do 

Procon/Poços, à Rua Pemambuco, 562, Centro, nesta cidade com a presença dos 

conselheiros: Fábio Camargo de Souza (Coordenador-Geral do Procon), Ricardo Luiz 

Batista (Procuradoria-Geral do Municipio), Douglas Andreani (Associação Comercial,

Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas- ACIA), Ana Lúcia Aparecida da Silva 

Montevechi (Secretário Municipal de Fazenda) e João Paulo Santos Silva (Câmara 

Municipal de Poços de Caldas), Augusto de Paula Barbosa (Ordem dos Advogados do 

Brasil), do Sr. Alexandre Lino Pereira, Secretário Municipal da Fazenda e do Sr. Rogério 

de Oliveira Moisés, Secretário Municipal de Controle Interno, realizou a 72a Reunião do 

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor- FMDDC, para deliberar sobre a 

seguinte Ordem do Dia: 01- Leitura e aprovação da ata anterior 02- aprovação das 

contas referentes ao mês de outubro de 2020. 3- Ouvir as explicações do Sr. Alexandre 

Lino Pereira, Secretário Municipal da Fazenda e do Sr. Rogerio de Oliveira Moisés, 

Secretário Municipal de Controle Intermo, em referéncia ao não repasse de valores ao 

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor- FMDDC, passada a palavra ao 

Sr. Rogério de Ofiveira Moisés, este informou aos presentes que a Controladoria do 

Municipio faz a fiscalização das prestações de cotas, em referéncia ao item despesa, 

sempre realizando apontamentos para esclarecimento de dúvidas ou resolução de 

inconsistências encontradas nas prestações; passada a palavra ao St. Alexandre Lino 

Pereira, Secretário Municipal da Fazenda, este informou que o Municipio passa por uma 

grave crise financeira, que essa situação começou em 2018, onde o Governo do Estado 

reteve indevidamente os repasses constitucionais, que houve bloqueio dos recursos 

federais advindos do Fundo de Participação dos Municipio - FPM, bloqueios judiciais nas 

receitas municipais, quedas dráticas da arrecadação municipal, causadas pelo pandemia 

do coronavius (COVID-19), resultando assim, na grave situação finanoeira em que se 

encontra a Prefeitura Municipal de Pogos de Caldas, fatores estes que culminaram em 

inevitáveis contratempos em honrar os compromissos, onde os fundos municipais ficaram 

sem repasses, que propõe solucionar essa situção de näo repasse de valores ao Fundo 

Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor- FMDDC, na próxima administração, jà 

que o atual Prefeito foi reeleito, afirmando que não haverá mais atrasos no repasse à 

partir de dezembro, que as demandas do Procon seräo serão sempre supridas, e que/ 

deseja analisar juridicamente a modificação da lei de criação do Fundo Municipal de 



Defesa dos Direitos do Consumidor FMDDC, e que pretende futuramente propor um 

acordo de pagamento dos valores não repassados. 4- Passada a palavra ao Dr. Augusto 
de Paula Barbosa, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, este explanou que 

diante da pandemia da crise sanitária mundial causada pelo coronavírus SARS-COV-2 
em março de 2020 as reuniðes deste conselho foram suspensas, contudo, quando a 

transmissão da doença alcangave o auge de sua primeira onda de infecção, ao final do 

mês de maio de 2020, as reuniðes voltaram a ser marcadas em formato presencial, por 

decisão unilateral do presidente do conselho; prezando pela minha saúde, de meus entes 

queridos e por seguir orientações cientificas de distanciamento social, refutei minha 

presença na referida reunião, imaginando que tal postura inconsequente não 

prevaleceria. Infelizmente, fui surpreendido com nova convocaç�o de reunião no mês de 

julho de 2020, o que motivou a apresentação de oficio junto à Prefeitura Municipal no dia 

29 de julho de 2020, justificando minha auséncia e sugerindo a realização de reuniões 

através de videoconferência, com assinatura posterior da ata; ora, diversos atos solenes 
como audiências e sessões de julgamento estão sendo realizados através de 

videoconferência, não havendo justificativa para esta postura iresponsáve! 

especialmente quando diversos aplicativos para realização de vid oconferências são

disponibilizados de foma gratuita. Ainda que fosse necessário manter as reuniões no 

formato presencial, realizá-las na sede do Procon se mostra outro absurdo, por se tratar 

de prédio com pouca ventilaç�o e pouco espaço físico, especialmente a sala onde as 

reuniões costumam ser realizadas. A Prefeitura possui locais próprios com maior espaço 

fisico e ventilação adequada para a realização das reuniöes, contudo, aparentemente, 

falta vontade para fazer as coisas de forma coreta; finalizando a manifestação 

relacionada às reuniões, é imprescindivel constar em ata que o oficio supra mencionado 

protocolado sob número 032857/2020 (c6pia anexa) não foa respondido ao seu 

remetente, limitando-se o presidente deste conselho a solicitar junto à 25 Subseção da 

OAB/MG, a minha substituição como conselheiro, o que fora recusado. Fica registrado 

em ata meu repúdio a este ato, que se configura em falta de respeito e consideração a 

um conselheiro que sempre buscou pela pontualidade e assiduidade em suas 

participaçöes neste conselho, requerendo que as reuniðes futuras sejam realizadas por 

meio de videoconferéncia, ou, em caso de recusa, que o lImo. Presidente justifique 

expressamente a manutenção das reuniðes presenciais; com relação ao Fundo Municipal 

de Defesa dos Direitos do Consumidor, o qual cabe ao conselho o dever de fiscalizar, fica 

evidente, mesmo após a manifestação do llustrissimo Secretário Municipal da Fazenda 

não restam dúvidas que a administração municipal violou o disposto em Emenda 



Constitucional n° 93, que limita a afetação dos fundos de qualquer natureza, ao percentual máximo de 30% das receitas destes, não se tratando o Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor de uma exceção a tal regra; desde a aprovação da mencionada Emenda, o Municipio deixou de efetuar os repasses das verbas destinadas ao fundo, além de ter feito retiradas ilicitas nas contas do próprio fundo, sendo que neste segundo caso, segundo informações dos demais conselheiros, já houve restituição integral. Ocorre 
que, anteriormente, este conselho pactuou com a administração municipal a restituição parcelada dos valores retirados ou não repassados ilicitamente, contudo, o acordo não 
fora cumprido no prazo prometido, qual seja, janeiro de 2020, pelo contrário, novas 
retiradas ilicitas foram feitas, não restando altermativas, senão reprovar as contas 
apresentadas, quanto ao saldo da conta do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do 
Consumidor, ante a conduta ilicita da administração municipal, requerendo para tanto, 
cópias das atas, ofícios e balancetes financeiros dos últimos 2 (dois) anos para a adoção das medidas legais pertinentes. Por fim, com relação à prestação de contas das 
despesas ordinárias mensais relacionadas ao fundo, não vejo oposição, votando pela 
aprovação destas. Solicitou também a juntada da cópia do protocolon° 032857/2020. A 
prestação de contas referente do més de outubro de 2020, foram analisadas por todos os 

conselheiros presentes, que por maioria dos votos, decidiram pela aprovação da 
prestação de contas do mês de outubro com ressalva, com fundamento no art. 7°, inciso 

Il da Lei n° 8.12/05. Foi juntado à presente ata o MI. N° 162/2020 do Procon que 
informa que o valor a restituir ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor 
é de R$ 409.085,21 (quatrocentos e nove mil, oitenta cinco reais e vinte um centavos), e 

que ainda se encontram pendentes para transferências para a conta do Fundo Municipal 

de Defesa dos Direitos do Consumidor, de valores referentes as multas do Procon, que 
foram pagas por autuados no valor de R$ 734.788,49,(setecentos e trinta quatro mil, 

setecentos e oitenta oito reais e quarenta nove centavos), totalizando um total em aberto, 

não repassado até a data de 16 de novembro de 2020, no montante de R$ 1.143.873,70 

(um miháo, cento e quarenta trés mil reais, oitocentos e setenta trés reais e setenta 

centavos). Dada a palavra aos conselheiros nada questionaram. Nada mais a manifestar, 

eu Ricardo Luiz Batista, secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por mjm e 

pelos demais membros presentes. 
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